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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يـ  فل: يسأل هذا عن طبعة )التمهيد( البن عبد البر بتحقيـ  شاـار عـواوه  هـي ٌـحي    ن يقو

 سقًطا؟  كذلك )تحفة األشراف( بتحقيق   يًضاه هي هي  فضي طبعة؟
  أأواًل: )التمهيدد ال ال ددد علدد  اللددر  ملددُ أوب لددا  ملددُ مددالمةرعل  لُددة لمفا لددة علدد   مسدد  تُر دد   

حتدداإ ىلدد  لع دد  عألا ددةي ه  ت لي،دده لتفدد مل ولمدد ح  علدد  ال لُددة و لُدده لتدد ورل و  لالكتدداع كليددر
تاع وإ  كا  مالألسلة لحجم الك لالمةربية ولا تالها لد ال لُات التي اعتم ت عليها مُض الخلل

لُدددات ل لاعدددة الكتدددد ال  مددد  أ   فدددُ  يهدددا لدددا  فدددُل وإ ا تكلمألدددا علددد  ال  مُددد  ألدددًرا عاا ندددا مالألسدددلة 
ق وأ هددددا ألددددع الم ددددامُل وأ  الفددددا ميد عليهددددا علمددددا  ال  ُألددددي أ هددددا  الولألهددددا  لُددددة  دددد لالف  مددددة

 لهال ق  ي ج  مُ   لُتهم  مس ض ل واعتم ت أاست علت لا عل  اهرض لد الألُّس ل وواز ت  يألها
هذا ألر لُروفل وهكذا عمل اللشرل  لُة مشدار  لو،يت عليهمل  صارت ألع لد  لُة   الق

اال ددالع عليهدداي  لددذل  ال  لددي هرل ولازالددت  ددي كرت  هددا لددا تيسددرأ ددا اقتأليتهددا لددد قر ددد لددد الشدد
 أست يُ الحكم عليها.

وألددا مالألسددلة لددد)تح،ة اهفددرافال    ددا كددل اعتمدداال علدد  ال لُددة الهأل  ددةل  هددرت  لُددة مشددار لددد 
سدددأليدل وقدددال ا: ى   يهدددا ز ددداان أحاايدددري لكدددد هدددذ  اهلددد ر مالألسدددلة للكتدددد أحاايدددر تع ددد  وأحاايدددر 

هددد   له  هدددذا الكتددداع لدددا هددد  م لدددل  مُتمددد  عليددده للدددد الُمدددر أا دددر لمدددا تسدددتح  تدددألفأ ت ودددذ
وعم تددده وتُاللددده لدددُ اهلددد ب قددد  ال  حتددداإ ىلددد  هدددذ   هرسل واهلددد ب ماقيدددةل والدددذل لُ لدددهادددال،

أقصدد  تح،ددة اهفددراف ولددا  ددي حكمهددا لددد الكتددد التددي تدد ب علدد   لالكتدددل أ ددا ال أقصدد  التمهيدد 
ل،هددارسل وال،هددارس حااطددة و ار ددةل ولددا كددا  الُلمددا  المتفدد ل   ل اضددُ اهحاايددرل هددي أفددله ما

عددد  اولددار  الددد الُلددم مُيدد ً  ل ُتمدد و  عليهددال لددا احتدديإ ىليهددا ىال لمددا قلاددت الُألا ددة ماهلدد ب
اهل بل ولار  حتاإ ىل  لا ي له عل  ل ضُ الح يرل ولدُ  لد  حتد  مالألسدلة لمفا لدة الألسد  

فد ب  لفا لة الروا ات والُألا ة  ها ل ل روا ات الصحيع وغيدر  قد  و  لو يه  ا  ن لوإ  كا   يه وير
 وال يملف   لها أل مابل لما ا؟  لتةلماؤ ا ال  ُر    هذ  اهل ر أللقا ل: ع

و كددذا  مشددي  ددي أه دده  دد ب لددا  ُتألددي  روا ددة كر مددة أو روا ددة أ ددي  ر  ددي  ددرق حددرف أو كلمددة 
ال يهتمددد    هدددذ  اهلددد ر مفددد ر لدددا  ل تهم ولُددد لهمل  هدددذا هددد  عمددداكليدددرً  ا ف دددُ  يددده فددد  ً  لالكتددداع

  ُتأل   مالةا ات.
الفل وقداب ا دد سدلمة: آالمتف ل   ال  ُتأل   مالُ  لحيع لسلم قيل: سلُة أالفل وقيدل: طما يدة 
فدأ ل وبُد  ال لاعدة  ااطألا عشر ألفل لد أيد جا  ال،رق الكلير؟ كدذل  المسدأل  قدال ا: أربُديد ألً،د

هددل ضدداعت علدد  اهلددة؟ الل سددلله أ  المتفدد يد ال  للددت هددذ  اهحاايددرعشددرن أو أا ددرل أيددد  ه
 لو ص  عدد ح،د  عشدرات ل ُتأل    هذ  اهع اال و رو  أ  تضييُ اهوقات ِمُ  اهحااير  ُ ق 

  ل لئات اهحااير.
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

 لكدد ى ا  رر دا  دي الُصدد ر المتد ورن ل،ا د ن هدذ  اهعدد اا الدذل  ُد   دي السددا    ُد   سدخة واحدد نل
ُد   ير  سخة واح نل و رقمها أو ق  ال يرقمها مُ ل  يست،ي  لألهدا  أل،سدهل لكدد اا  الدذل  ُ  أحاا

ٌُ جعشر د ألف  سخة  هذ  اهرقام  ست،ي  لألها  لالفآو مف له لل لاعةل و م لُ لأله عشرن  ااتامً  م
اي لأله غ،ير لد الألاسل  التُد الذل يملذب  يها لألاسد لهذ  اهع اا وهذ  الجم ع الذيد  ست،ي و  

 .ه  الُ  والترقيم  يه  ا  ن لإلحاالت عل  المتف م والمت ور
،اظ الذيد  سترهرو  الكتد لد أولها ىل  آورها حت  ومِج  لد يأل،ي أحااير طا تة لد    هد الحم

 وٌا روا ة اللخارل أو لد لسلمل  ف ب: لا روا  اللخارلل وال روا  لسلمل وق   شرح الكتاع وه  لُد
،داظ لدُ ال قدلد أهل الُلم ت ل و خ،  عليه لا مُ   لدد اه د اع أو لدا قللده لدد اه د اعي ه  الحم

جددا ت  -لمددا  دد أت ال راسددات الألراليددة  ددي الددلالا الُربيددة- فلدد   السدديما مُدد لا جددا ت ال عا ددة 
هدل ال عا ات لد المستشرقيد ولد يد ا فهم  دي اه كدار  ف لد  : الح،د  ال قيمدة لدهي ه ده يمللد  الدذ

ب علددد  ال،هدددمل هدددذا الكدددالم لدددحيع؟ هدددذا مالألسدددلة لُلددد لهم علددد م الددد  يا قددد  تكددد   المُا دددان والمُددد  
تددلهم تحتدداإ ىلدد   دد ع لددد ال،هددم  لددتل ي ه هددا مالمُا ددان تىليدده ك يددًراالح،دد  لددا  حتدداج    لمددال،همل كم

مالُمل ل ل قياان السيارنل الذل ارس  دي لد ارس  ل ح، ؟ مالتجربة الهأل س أو  ليد  مس  كتامً 
وراح  دي  اه وهد  لدازاب لدةيرً يدهل ه  أ ضل لد الدذل أودذ الم،تداح لدد جيدد أ  لقياان السيارات

وال  لتحتددداإ ىلددد   هدددم اوال  حدددر علددد  هدددذال لكددد ال اقدددُ أ  هألدددا  عل ًلدد .الفيدداان؟ لدددا هددد  م  ضددل
 تحتاإ ىل  ح، .

ألا    تم ر  أة لا  ممكد الُل م التجر لية غاللها لد هذا الأل عل ألا عل لألا الألص ص لد الكتاع والسُّ
وا صددرف الألدداس عدددد  لىال مددالح، ل لددار مُددض لددد يألتسددد ىلدد  الُلددم يتلألدد  ل ددل هددذ  اهلدد ر

 الح، .
،دداظ لكتدداع هللا لدددا ولددذل  لددرت ح فلددة عألدد  ا وعألدد  غير دددا لدد  تلحددر  ددي الللدد  عدددد عشددرن لددد الحم

و صدد ص  لالم ما دلل اسدتجامًة لم دل هدذ  الدد عا اتل وأ  الح،د  يمللد  الدذهدل لكددد هدذا الكدوجد ت
ألاة ال  ممكد أ  ت لت  ي قلد  الد الُلم ىال مالح، .  الكتاع والسُّ

أح،ددد ل ال  مكلدددف هللا  ،ًسدددا ىال  أ  لدددا أقددد ر ل  الح،ددد  عألددد ل ضدددُيفىقددد   فددد ب مُدددض الألددداس: 
ااتلدده علدد  هددذ  الجهددةل  لر وقلِ ددد الُلددم لددد  مدديد ىلدد   سددارل ولددد  سددار ىلدد   مدديدوسددُهال كددر ِ 

و  لدددت ى ا كألدددت ال  لو ددداقي  يهدددا لدددد تدددرل لدددد  دددالع الُلدددم لوأجدددد عليهدددا لئلةوضدددُ عليددده أسددد
 تست يُ الح، .

و كر دددا قصدددة الجاللددديد لددداحلي الت،سدددير ت،سدددير الجاللددديد جدددالب الددد يد المحلددديل وجدددالب الددد يد 
 لددد ق تدده -قددال ا لددالددا أارل  هللا –السددي  يل المحلددي قددال ا: ى   همدده ي فددد اهلمدداس أو ال،دد ال  

وال  سددددت يُ أ   ح،دددد  لدددد،حةل وقددددام لدددد ًن لح،دددد  للعلددددة لددددد كتدددداع الشدددديرازل لددددا هدددد   وج اتددددهل
 أ   ىسحاق الشيرازل؟ لال ا ي ل)المهذعال



 

 

 
 

4 

 ( 1)األ ضرررررريةشررررررر اترررررررر اخلر ررررر  كتررررررا    

 

 

4 

 طالب:.......
 اسمه؟ لا ل ي ال،فه لتد  فهي له )المهذعال وله كتاع آور لال ال

 طالب:.......
 أ د اع  سديرن لدد ال،فده لدد هذا ل ج ا ولت اوب ول ل عل أوذ ل ن    لة ليح،  هذ  الملعلة  يهدا

و هددر  لأوا لده  فدد ب: عا دا  لُا ددان فدد ي نل وأ ،د  عليهددا لددد ال قدت ال   ددلل حتدد  ارت،ُدت حرارتدده
 و ي الح،  ضُيف. ل يه    رل ل ل هذا  ي ال،هم لتميع

 ل  مفا له السي  يل السي  ي  ف ب:  ح،  لا تي ألف ح يرل ولا  ُ قه عد الع اان ىال أ ه لا وج
لِ ،ت ممس لٍة حسا ية لكا   فل جلٍل أسهل علي ل لا وج  ألهال أا ر لد هذا الُ ال لكد  ف ب: ل  كم

وكددل واحدد  لألددا  ُددرف قدد ر  ،سددهل واحدد  تع دد  عألدد   الحا رددةل واحدد  يع دد  عألدد   ال،هددمل وكددل واحدد  
 ست يُ أ   ُ ض لُ الم ا رن واإلوالص واالجتهاا وز اان الح،  لُ ال قدت لمكألدةي ه  الملكدة 

،داظ يد م كدا  لدةيرً  لها لا هد  غر دعل لأل ل  دل كدا  اولألهدا لدا هد  لكتسددل كدم لدد واحدٍ  لدد الحم
 مكألد  مدد  ي هر درنل واا  ل ددل المحلديي ه دده أهمدل الح،دد ل والدذل عألدد   ال،هدم عددد الكتدد الصددُلة 

ا  دي ارً الم،ي نل وال  ُم  ىل  اهساليد السهلةي ه  هذ  ال تمُيألده علد  تف  دة  همده ل دل لدا قلألدا لدر 
أو زاا المسدددتفألُ عألددد   لالتددد ليف عألددد  أهدددل الُلدددم ماهسددداليد الصدددُلة ل دددل لختصدددر وليدددل المدددالكي

 الحألا لةل لكد لختصر الخليل أف  مك يرل لا عأل  ا لالكية؟ 
  ف ب لختصر الخليل؟لا ا  ا في  

 طالب:.......
 . ُم

 طالب:.......
 ح،رت لأله فيًئا؟ 

 طالب:.......
ا وعددلددُد لددُد وعددر  ل  ح،دد  الرلدد ز لددا عليدده لشددكلةل الددذل رل هددذا لشددكلته الرلدد ز الددذجدد ن

 مالرل ز. يه سهلي ه  الخال ات  ل ح،  الرل ز لا عأل   لشكلة
 طالب:.......

 الضما ر لتُلة. لال ال
 طالب:.......

 . ُم
 طالب:.......
حددددل جميددددُ ليت،ددددرا أ    للددددل  الددددد الُلددددم لي وددددذ الُلددددم مفدددد ني ليت هددددلل المسدددد لة جلددددا هدددد   تُفيدددد 

اإلفددكاالت  ددي الددألأي ه   الددد الُلددم  ددي ال راسددات الألراليددة ى ا تخددرإ  ددي الجالُددة لدد اًل لددد 
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

الشددر ُة ارس أربددُ سددأل اتل وقللهددا  ددي المُهدد  أو  ددي ِحلدد  المسدداج ل وهدد  لتُدد ٍا علدد  أسدداليد 
لس لة   ،هم؟ عرضت له  ا ية  كيف وال تُ ا عل  اهل ر الصُلة ى ا عميد  ي قر ةٍ  لالمُالر د

ا علد  الصدُد سدهمل عليده كدل  فدرأ ل لكدد ى ا تُد ا  ًئافدي وجد د  هللا لا علمية لد كتد الُلمل  فل  
 لفي ل حت  ى ا اراس لهم  ست يُ أ  يتُالل لُ الكتدل ألا ى ا تُ ا عل  أساليد المت ور د...

تدد المُالدر د أ دت وأ د ت جدال   دي ولذل  أ ا ض  لد  مفيم اورات  ي كتد المُالر دي ه  كم
عل  رجل وت،هم كل لا  ل تضُ رجاًل لُ في  أولُ زوجت   أولُ زلال    تشرع الفه نالملح  

و حتداإ  همهدا ىلد   ل يألما الكتد التي تحتداإ ىلد  لُا دان للا  حتاإ اورن لهذا لا  يه ىفكاب لتفرأ
يدل هل  فد ب: لي  لد ماع التُذ لُلمالي تربي  الد ول اولة لُ أهل الُلم هذ  هي الت لألاقشة

أراا أ   مُدددذِ ع  مالمددده؟ الل وال المالكيددددة حيألمدددا اعتمددد و  وفددددرح   وقدددررو   دددي اروسددددهم  ى  ولدددياًل 
الل يمر دد و  تربيددة  الددد علددم لتدديد  سددت يُ أ  يتُالددل لدددُ  ليمر دد و  المشددفة علدد   ددالع الُلددم

  أساليد أهل الُلم لهما ق  ت.
 ل الكتاع. كم ِ أ    مُض اإلو ا   ف ب:  مر   أأ ا أعرف 

 طالب:.......
 . ُم

 طالب:.......
 لمدا  حتداإ ىلد  اورات اورات الكتد التي  شد   همهدال وتحتداإ ىلد  لُلدمل ألدا لدا ال  شد   همده 

سددألة  يهددا  نعشددر  ن سددألة أو طددال عشددر  تددي ،همدده  الددد الُلددم  أل،سددهل وأ ددا فدداركت  ددي اورن قلددل اطأل
 ل شرح كتامهل والخال   ي أ د اٍع لدد اللخدارل كل واح   لأربُة هربٍُة لد المشا   لومسة كتد

مخددالف  للددا يع دد و   لومسددة لحصددل؟  هللا المشددا    حضددر عألدد هم أربُددةلددا ا وأ ددا الددذل تدد ال ل 
 ... ا عليددهل اا  المشددا   أ ددد وايتربدد  لمتدديد الُلددم الألدداس يلةدد   الارس اللخددارل  متلددم المسددج ل 

م  فرؤو   هدذ  الكتدد المألاسدلة  سدت،ي و ي ه  و الع التخصصات غير الشرعية ولالم ف،    ُألي
ؤو   دي الحديد قدال ا: وال  دالع الُلدم لدا  فدر  ...ه هم ال يؤهلد   ه   م،تد ا و فضد ا و مُلمد ا الُلدم

ألاة ل ألاةل  فه السُّ  لا فرأ   الد لد غير  الع الُلم الشرعي له أ  لسي  سا  ل  الد علمل فه السُّ
 .لكد الكتاع سهل كلهم  ،هم    ل ي ا   عليهاأفيا  ال هل  مألُ؟ لُ أ ه  يذال
ا لما قلتل والسلد ال أ  ال  صع وألا  الع الُلم الشرعي   ًُ   ل مُدر السدي  سدا ذ فرؤوا  يه تل

 ددد عر ددة  ددي تُر دد  التدد ليف الكتدداعل وتيسددير الكتدداعل وتسددهيل الكتدداع هدد  لددا قددرأ   ددي حدد وا 
د ا در أله سدها  -رحمده هللا–هد  أمُد  لألده  السدي  سدا   ِرح ممدااإلجارن كدالم فدله اهلةداز لدا  م،هدم وفم

هدا ه عليل ولل  ل وجا   لرليل لا قلياًل ولارت  يها قساون  لو رارته ممد ولط الخل ة للد الالزم
ا  ساحتل    لكد مف ر. تع   ؟لا تع   عليها لا ً أ  ت لما لارت الُجيألة ق  ة ج ن

 طالب:.......
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 ى ا زاا الف ر ا تهت.
 اقرأ. لي  ا ف ُم 

 اللهم للِ  عل  عل   ورس ل .
حب . لى هللا  سلم على نبينا محمد  على آل  ٌ   الحمد هلل رب العالمينه ٌ 

فــأقر  هاف  لــد ن  مــادتي ورهًمــ خل ــ رجــي   مــا  إذا  "كتــاب األقضــية: :-رحمــ  هللا تعــالى–قــال 
  ه مـن إر ـفـي  ـد شقـي صـف مـالـ  ن فع إلى المقر  ه و  ا على  بي  ألجنبي   و نً   حدهما شمادة ورهم  

ه ادــةً فياــاا اليــريم  ن يحلــف مــع شــهاوة االبــنه  يأخــذ م هعــن  بيــ ه إال  ن يكــون المقــر عــدالً 
  تكون المادة الباقية بين االبنين.

 وار ان  نشااهده  علي  من الد ن ما يستيرق مال ه فأبى ال عن ابنينه  ل  ح     إذا هلك رجي  
ع مـفـنن حلـف الوار ـان ه ليريم  ن يحلف مع شـاهد الميـو  يسـتح يحلفا مع الااهده لم يكن ل

 كم شالد ن  وفع إلى اليريم.الااهد ح  
ه  ذكــر  ن بينتــ  شالبعــد منــ  فحلــف المــدعى عليــ ه  ــم  حضــر  مــن اوعــى وعــور علــى رجــي  

 للح . كم بهاه  لم تكن اليمين مزيلةً ح   البينةالمدعي 
ل يقـا ال  ن إا  إن كان الحالف كافرً  - جي عز  -ين شاهلل  اليمين التي  بر  بها المطلوب هي اليم

: يـي لـ : قـيا قي: وهللا الـذ   نـزل التـوراة علـى موسـىه  إن كـان نصـراني  ق  ه اإن كان  هووي   ل :
فيهـا  نن كان لهم مواضع يعظمونهاه  يتقـون  ن يحلفـوافوهللا الذ   نزل اإلنجيي على عيسىه 

 فوا فيها.ل   كاذبين ح  
 . يحلف الوارث على و ن الميو على العلمه الرجي فيما علي  على البو  يحلف

هـا فـي  إذا شهد مـن األرععـة ا نـان  ن هـذا بنـا بهـذه فـي هـذا البيـوه  شـهد ازخـران  نـ  بنـا ب
فــي  س   لــو جــاا األرععــة متفــرقينه  الحــاكم جــاله  علــيهم الحــد هالبيــو ازخــره فاألرععــة قذفــة  

 ".هاوتهمي شمجلس حكم  لم يقم قب  
 لم  فم قللل عأل  ا قلل فهااتهم.

 لم يأتوا طالب: عندنا ق بي يعني تكون الاهاوة معتبرة  احدة؛ ألن  لم يقم من مجلس الحكم  إن
 جميًعا.

 ه  المُأل  لحتملل لم  فم قلل فهااتهمل لكد قلل فهااتهم ل،ه م لد السياق.
 ليك.إ حسن هللا  هها ت بينها يا شيخطالب: لكن ما شعدها   بين  نها قب ي الجملة التي شعد

 .   أ  قام الحاام لم  فلل فهااتهم ُألي وإ  جاؤوا مُ
  عليهم الحد. إن جاا شعضهم شعد  ن قام الحاكم كانوا قذفةً "  

 ".عمدنا :   شقتي  م رجعا فقاال كم شاهاوتهما شجرح   من ح  
 عأل  ا ولد َحكمل المةألي لُكم؟ 
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 طالب:........
  ُم.
خطأنــاه ص منهمــاه  إن قــاال:     شقتــي  ــم رجعــا فقــاال عمــدنا اقــت   كــم شاــهاوتهما شجــرح   مــن ح  "

كـوم لـ ه رجـع شـ  علـى المح ال    ه غرمـاه  إن كانو شهاوتهما شمـال  ه رحغرما الدية     رش الج  
 ".مت غرما قي ا     مةً  كذلك إن كان المحكوم ش  عبدً ه اا    تالفً كان المال قادمً  سواا  
لا.َغِرلا   وال غمرِ 

 غر ما. :  عند طالب: الذ
 هم لد  ةرلا م  عهما ى ما  مةرلا  المس لة واح ن.

 قف عل  هذا    ل. لوالص
 طالب: نعم.

ه الحم  هلل رع الُالميدل ولل  هللا وسلم وبار  عل  عل   ورس له  ليألا لحم  وعل  آله وألحام
 أجمُيدل ألا مُ ....

ــاب األقضــية" : "-رحمدده هللا تُددال - يفدد ب المؤلددف وهددذا هدد  الكتدداع اهلددل  ددي اللدداع الكليددر كت
ي ول  يه لا تف م لدد أاع الفضدا ل ولدد كتداع الشدهاااتل تفد م كتداع أاع الفضدا  أوب الكتداع 

 ُألددي ى ا كددا  كتدداع  لأاع الفاضدديل وال ددا ي كتدداع الشددهاااتل وال الددر كتدداع اهقضددية -رأيتدده-
 وعأل  ال،فها  كتاع الفضا ل طم يألد رإ  يده كدل هدذال لكدداهقضية ال  ُألي ألل اللاع أو الكتاع 

د ى ا كا  كتاع اهقضية  ُألي  ي لسا ل لُيألة لمح انل  هذا ل ض عهل لكد  كر ا لراًرا أ  ترتي
 الكتاع عليه لا يمالح ل والسلد  ي  ل  أ ه أوب لتد أمولِ ف  ال  م  أ   فُ  يه لا  فُ.

م  كدد لده اهلدل أ   مفسدم المداب  يألهمدا ى ا لدا"  مـادتي ورهًمـف  لـد ن  خل ـ رجـي   ما  إذا قاب: "
 وار  غيرهما.

 يده أيأًلدا علد  " أقدر أحد هما مما دة ارهدٍم اا علـى  بيـ  ألجنبـي   و ًنـ شمادـة ورهـم  أحد  ال لد يد " "فأقر"
د هدذ  هجألليل  ك   أما  مالألسلة له لم يم رِ   ىال لا ةي ه  الما ة ليست له  ل عليهل و سدتح  لد

 ومسيد. -الممفر  –الما ة 
    هد  أقدر واعتدرف يؤودذ ومسد" فـي  ـده مـن إر ـ  عـن  بيـ  شقـي فع إلى المقر لـ  نصـف مـاو  "

 و لف  له ومس  . تم  ُ ىل  المفر لهل 
  ى ا لم  كد لصاحد ال يد  يألة. لال ا ي الذل لم  مفر   وذ الما ة كاللة

 ي  ـده مـنفـ شقـي فع إلى المقر ل  نصف مـاه و  ا على  بي  ألجنبي   و نً  فأقر  حدهما شمادة ورهم  "
 "؟في  ده من إر   عن  بي  شقي نصف ما" لُأل  لا" إر   عن  بي 
 طالب:........
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لدا لُألد  مفيدت؟  لو ص،ها ومس  ل لكد هذ  الما دة مفيدت  دي يد   لدد ىرطدهل مفيدت ل ةه  أوذ لا
 علارن المةألي؟  لا "في  ده من إر   عن  بي  شقي نصف ما"

 طالب:........
  صف ىرطه لد أ يه هذ  الما ة. ل ُم  صف لا  ي ي  

 طالب:........
،ي.  لا مُ  قمِسم وال مُ  لم

 طالب:........
 ؟ايف

 .......طالب:.
لِ صدت مُضدها عدروض تحتداإ ىلد  وقدٍت  ه  التركة كلها لا ة ارهم لح انل لكدد هدذ  الما دة لدا وم

    ل  ي الليُ.
 طالب:........

 ال يلدعم ىقدرار  لدا للا أقر علي أويدهل هد  أقدر علد   ،سده ولدم  مفدر علد  أويده له  أقر عل   ،سه
 يملعم أو    تلُة هذا اإلقرار.

 طالب:........
 .  تؤوذ كاللة  الخمس لكل حاب تصرف وال لا تصرفعل  

 طالب:........
  ُألي ل  تصرف  يها كلها يروح ال يد؟ 

 طالب:........
 ك  ه يلف   ي  لته أو يملعم مه أو  ُجع و مسجد هذ  لا  مألُ الفضا . لال

 طالب:........
 لا لم.... ُمل 

 طالب:........
 إقرار  ال  سرل عل  أويه ىال ى  وا فه.المؤاوذ الممفر الذل أقر عل   ،سهل و 

 طالب:........
 ؟ايف

 طالب:........
 وال ا ي لمألكر. لهذا ااع  أ  له لا ة   قر ل قه  ي لفا ل اإل كارل واح  لمفر لاعترف

 طالب:........
 أيهم؟
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 طالب:.......
  رقل ى ا ل قه  ف  أقر ل لكد..... هاإلقرار ه  التص ي  لا  ي

 .طالب:.......
 ت  ُ لد ال يد مف ر ليراطها. لمف ر ليراطها

 طالب:........
 الألصف  يد االطأليد.

 طالب:........
ر طدداوال رطددة اطألدد لارهددم االتركددة لا تدد للحسدد لةالمسدد لة اا   ال    كددل واحدد  لدده لا ددةل لكددد لدد  قمدد ِ 

 يد.وأقرت واح ن  مُ   ال ا د طلر ال ُّمد لُ الخمس لزوجات لُهم  شتركد  ي ال ُّمد
 طالب:........

  ص،ها.
 طالب:........
 الل هم طال ؟
 طالب:........

  صف  صيلهال ل  فاع له الألصف.
 طالب:........
 لا لها عالقة.
 طالب:........

 .ا ً  صير طلر ل  قيل:  صفل لكد هؤال  طال اهما اطأله 
 طالب:........
 ولها الألصف.
 طالب:........

 ؟ايف
 ال مد. دي لهتلألهل لكد هؤال  الال   صيلهم ل،روٌغ اال ل 

 طالب:........
  يد.

 طالب:........
سدم ل وإ ا قم اهؤال  لار لهم الألصف لما ا؟ ه هما اطألا ل وإ ا قمسم الشي  عل  اطأليد لار أ صا ً 

 وهكذا ول  عل  أربُ أربُة. اعل  طال  لار طالطً 
 طالب:........
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 لدا  يهدا  يألداتل ال ليع أ ده لد يدل  المسد لة ىقدرارصدحود   لدا  لا ه  مصدحيعل أ لال ا ي لا أقر 
 يؤاوذ ىال الممفر.
 طالب:........
 ست تي المس لة.
 طالب:........
 عل  ومسيد.
 طالب:........

 ي  ُها ومسة وعشر د  ُم ربُ الما ة.
 طالب:........

  ُم.
 طالب:........

 لممفر لد ال يد. ل طم أورإ  صيد غير او كلهم لمفر  همأ ت احسد ال يد عل  أ 
 طالب:........

  ف ب؟لا ا 
 طالب:........

 ال ُّمد هي زوجة واح ن.
 طالب:........

 واح ن طممد ال يد.
 طالب:........

نل هدذ  فدهاا  ة الشهاان للد ا دل هدذا ال لد  الد ار  أقدرألعل يك   ىقرار  مم" قر عدالً إال  ن يكون الم  "
 أو  حلف لُ هذا ى ا كا  ع اًل. لشاهٍ  طا ٍ يلف  عل  ال ا ي؟ ىلا أ    تي م لا او 
وددذ ايألدده   " فياــاا اليــريم  ن يحلــف مــع شــهاوة االبــنه  يأخــذ مادــةً  هإال  ن يكــون المقــر عــدالً "

لي ه  ل وتك   الما ة اللاقية  يد اال أليدل تك   التركة لا ة   ب لا هي مما تيدي ه  اهلاالاًل 
  الحفدد ق المتُلفددة مالتركددة الخمسددة  يهددا تفدد  م الدد يد علدد الدد يد يؤوددذ لددد التركددة قلددل اإلر ي ه 

  اإلر  وعل  ال لا ال وقلل ال ي   لؤو ة التجهيعل لا قاب: قسم ا الميرا  واترك     و  ك،د.
   لد  و مف م عل  ال ي   الم لفة ال ي   المتُلفة مُيد التركةل كما ل  كا  ال يد  يده رهددل طدم مُد

  ل  ال لا ال طم اإلر .ال ي   الم لفةل طم مُ  
 كسا  .  "عن ابنين  إذا هلك رجي  "
 له ح  عل  ل يد فخأ آور. "شااهد عن ابنين  ل  ح    هلك رجي  "
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 فــأبى همــن الــد ن مــا يســتيرق مالــ " علدد  الميددت" " عليــ "  عليـ  مــن الــد ن مــا يســتيرق مالــ "
يده عل–أو  مديدي ه  الأللدي  يلفد ؟ فداه  آودرلدا ا لده حد  مشداه  " الوار ان  ن يحلفا مع الااهد

  قض  مالشاه  لُ اليميد.  -الصالن والسالم
ع  ه دده لدد  ؛"فــأبى الوار ــان  ن يحلفــا مــع الاــاهد لــم يكــن لليــريم  ن يحلــف مــع شــاهد الميــو"

 .عليه
 طالب:.........

  ُم.
 ه دده لتدد   حلددف الةددر م؟ ى ا لددم  كددد طَددم" لــم يكــن لليــريم  ن يحلــف مــع شــاهد الميــو  يســتح "

ألِكددرل لكددد وِجدد   صددف  يألددة لددد المدد عي  دد لت الليألددة للمدد عي  مللددت اليمدديد لددد المم فدداه ل ى ا عم
دددل مددداليميد لألددده أو لددد وارطددده ى ا  كلددد ال هدددل  مفددداب للةددر م: احلدددف أ دددت  دددي لفا دددل  اهلددل أ  تمكما

حلدف    وأراا أ لالشاه  الم ج ا؟ الشاه  أق ل لد اليميد مم،را ل ى ا لم  كد َطم فاه  عل  ال يد
 الةددر م  مفلددل لألددهل لمددا ا؟ ه دده لمألكددر وهددذا ال اجددد عليددهل والةددر م ى ا ر ددض و كددل هددل تمددرا علدد 

 الم عي؟  
 طالب:.........

  ُم.
ٌُ لددد أهددل الُلدمل واإللددام لالدد   فدد ب: ال أعلددم قددا اًل  ددرا الي مدديد قداب  ددرا اليمدديد علدد  المدد عي جمدد

 عل  الم عي.
 طالب:.........

 حكمدد    هددا ا ددد فددلرلة وا ددد أ ددي ليلدد  وغيددرهم  حكمدد    ددرا اليمدديد علدد   قضددان عصددر  كددا  ا
الم عيل هل  دي عليهدا اليدل أو أ  هدذا لدا تفتضديه ق اعد  الفضدا ي لدئال  ضديُ الحد  أو  مسدتح  

 مةير  يألة وال  ميد؟
 طالب:.........

 هذا ل جد الف ب  را اليميد أحسد لد أ  يم  ُ الح  مةير  يألة وال  ميد.
 :.........طالب

 .الل ال  م  أ   ك   ع اًل 
 طالب:.........

وفاه  عل   ،سهل لكد اليميد ه   ي ألل المسد لة لدا  للد ا ع الدةل لكدد لمدا اقتضدت أ  تمد عم 
ةل الُ الد يميد ال  م  أ   ك   الشاه  ع اًلي ه ه  فضي عل  أويه لما كا ت عليده  فدط لدا  للد ا 

 .ال  م  لد الُ الة د  صيله لل يؤوذ لكد لما تألاولت اهخ الذ
 طالب:.........
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 الةارم.
 طالب:.........

  ...الم عي  مللت  ألكل
أبى شاـاهده  عليـ  مـن الـد ن مـا يسـتيرق مالـ ه فـ عـن ابنـينه  لـ  حـ     إذا هلك رجي  "  فد ب:

ف فـنن حلـه الوار ان  ن يحلفا مع الااهده لم يكن لليـريم  ن يحلـف مـع شـاهد الميـو  يسـتح 
التركةل   ُألي للميتل واهلل  ي المس لة أ  عليه ايأًلا  ستةرق " كم شالد نار ان مع الااهد ح  الو 

 .غر مهي ه  ال يد  ستةرق التركة  إ ا استح  هذا الماب ى ا استحفه ام ُ ىل 
 طالب:.........

 ؟ت،ُللا ا 
 طالب:.........

 . ُم
 طالب:.........

 .االستحفاق لل يد الذل  ستةرق التركة
 طالب:.........

مد  ستح  لد المستح ؟ الميتل ى ا حلف ال ارطدا  اللدذا   ال ارطا  لُ الشاه    إ  حلف لا رر
لفددام الميددت لددُ الشدداه  اسددتح  الميددت الدد يدل طددم هددذا الدد يد المسددتح  يمدد  ُ ىلدد   ل ف لددا  لفالدده

 لـ   د  ألدل المسد لة "الةر م الذل له ايٌد  ستةرق التركةي ه ه لما اسدتحفه لدار هد  التركدةي ه
 ."شااهده  علي  من الد ن ما يستيرق مال  ح   

 طالب:.........
 لم اِلد ولم اَلدل  ُم.

 طالب:.........
 المس لة اتجهت... ....ال 

 طالب:.........
 هللا يه يهم.

 طالب:.........
ض لددد )الددروض تدداع الفددر ل أ ددتم تُر دد    ددي كاي ه  مُددض المسددا ل لددُ التكددرار تددعااا تُفيدد ً  ُددم

 أح  أار ؟ هل هألا حضرل  لدال المربُ
 طالب:.........

 ي ه ه  ي آورها "وإ  كا   ي  ل  الفرض أ فأ" هذا ه  المتد و ي الشرح الل ل امه أا درل ُم
 ا.وبُضهم أي  المتدل وكلما ت للت زاات تُفي ً  لالشي خ وفرح ا  ُم  ي الحافية أي  المتدل وجا 
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 13 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:.........
 ؟مالروضأم ي لُألا مكتا ألا التهذ  

  طالب:........
 "  ستح  الح   هذا الشاه ؟شااهد عن ابنينه  ل  ح     إذا هلك رجي  "

 طالب:.........
 .ى ا فه  ه   ي حياته ى ا حلف  ي حياته

 طالب:........
لميددت لددات  فدد م ال ارطددا  لفالدده ى ا حل،ددا اسددتحفا الحدد ل يلفدد  أ  هددذا الحدد  ى ا طلددت لصدداحله ل 

 ؟عليه ايٌد  ستةرق هذا الح ل سمُت
 طالب:........

ال هدذ  – حلف الم ع  عليدهل طدم أحضدر المد عي مُد  حلدف المد ع  عليده أحضدر المد عي  يألدة 
 لس لة طا ية.

ــم يكــن لليــريم  ن يحلــف" ليددهل ه  اليمدديد لددا تتجدده ع ي"فــأبى الوار ــان  ن يحلفــا مــع الاــاهده ل
 الم عي  يألةل ول  لم تكد كاللة.   عأل ه ول  اليميد ال تتجه عل  الم ع  علي

 طالب:.........
 ل عليه  ي اهلل؟ل اليميد لد الذاليميد ا رر

 طالب:.........
 ددي اهلددل علدد  الممألكددرل والمدد عي عليدده  يألددةل أحضددر المدد عي  صددف  يألددةل تم لددد اليمدديد لددد 

 الم ع  عليه؟ 
 طالب:.........

 ة لُ الم عي له  صف  يألة؟ لا ااتملت الليألة.أ ت تف ب: لد ل ع  عليه تم لد  يأل
 طالب:.........

 لا ه    اضع؟ أم " هذا واضع  ح   ششاهد عن ابنينه  ل    إذا هلك رجي  "اسمُ اسمُ 
ب " لده ألدف ر داب عألد  ز دٍ  لدد الألداس هدذا الميدت لده ألدف ر دا علي  من الـد ن مـا يسـتيرق مالـ "

 عأل  ز   لد الألاس.
 طالب:.........

 ؟ايف
 طالب:.........

 هي لرب  ة عليه لد ال يد لا  ستةرق لاله.
 طالب:.........
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له ايد ألف ر دابل وعليده ايدد ألدف ر داب  سدتةرق التركدةل لكدد لتد  تكد   تركدة؟ ى  طلتدت لدهل طدم 
ودددالص   ودددذها  لأو مددداليميد والشددداه  ل دددإ ا طلتدددت مالليألدددة لتمفدددام اعددد ل طا يدددة للةدددر م علددد  الميدددت

 الةر م.
 .........طالب:

  ُم. لاع ل طا ية
 طالب:.........

 . ُم
 طالب:........

 هات.
 طالب:.........

ل واليميد ى ما تتجده ىلد  المد ع  عليده ى ا ولدت المسد لة عدد  يألدات المد عي ل ُمي ه ه عأل    يألة
  ُم.

 طالب:.........
 لُروف.

 طالب:.........
 .هذا لُروف

 طالب:........
كم مال يد ال ارطا  لُ  إ  حلف   ل   لد الميت.ذوام ُ ىل  الةر م ال لالشاه  حم

 طالب:.........
 يتمأل  أ  ي لت ال يد لهذا الميت حت    وذ . ..ه حلفي ه 

يألدة    ال  سدت يُ ىحضدار الليألدةل عألد " عد منـ ه  ذكر  ن بينت  شالب   من اوعى وعور على رجي  "
 يرا علي . م لتيسرن تتصل عليه لكد مُي ن  ي  لٍ  آورل واهل ر لا هي ل ل الي  

ُ وال  سددت ي اله  المسدد لة  ددي حكددم لددا ال  يألددة  يددهل المسدد لة لددااام مُيدد ً  "فحلــف المــدعى عليــ "
 الحض رل  ك  ه لُ ومل  اتجهت اليميد عل  الم ع  عليه.

كم بهـاه  لـم تكـن اليمـين مزيلـًة للحـ " مدا ا؟ ل "فحلف المدعى علي ه  م  حضر المدعي بينت  ح 
وهدي اهلدل  دي الد عاولل الليألدة هدي اهلدل  دي الد عاولل واليمديد عألد   ل ها أق ل لد اليميده

 ع م الليألات. 
 طالب:.........

 ماليميد؟
 طالب:.........
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 15 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

  يميد الم ع  عليهل طم مُ   ل  وج ت الليألةل هل  ضيُ الح ؟
 طالب:.........

ُية لُرو ددةل وإال  اهلددل أ  الحدد  ال علدد  لددا قددال ا: ال  سددفط مالتفدداامل لكددد هألددا  أحكددام وضدد
  ضيُ. 

 "مزيلًة للح ".لد الم ع  عليه عأل  ع م حض ر  يألة الم عي  " لم تكن اليمين"
مةيرهدا لدد  وال لوال مرهدار لال م دالق" - جي عز  - اليمين التي  بر  بها المطلوب اليمين شاهلل "

 لُألدد  حفيفتدده  مدديد؟ ى ا لدداكمدده  مدديدل أو حم  لاه مددا ل والمؤكدد ات سدد اً  كا ددت لمددا حفيفتدده  مدديد
كمدده  مديد لددا  مفصدد  مده الحددر أو المألددُ لدد ال ددالق و حدد    حلدف  هددال ى ا حلددف مةيدر هللال ولددا حم

و مسدم  الحلدف مدال القل وبُضدهم  فد ب: كيدف  لعأل  لدد  فد ب  دذل ل  يكد   حكمده حكدم اليمديد
كمه  لحفيفته حلف؟ ِفر ؟ ه  لا حلف مال الق  كم اليميدي ه ه يلعم  يده لدا يى ما حكًما حم لدعم حم

 لا الميألً لا  م،ي   اليميد لد الحر أو المألُل وليست   لالحالف لد الك،ارن ك،ارن اليميدي ه  لم،اا 
 يهددا حددروف قسددمل لدد  واحدد  قدداب: وال ددالق أو مددال الق  الرأتدده  ددال  ى  كددا  كددذال هددذا  مسددم  ه 

حدر ه ده  م،يد  لدا  م،يد   الحلدف لدد الت ايد  علد  ال ايالحلف مال القل الحلف مال القي سدم   حلً،د
أو المألُ مال القل وك،ارته ك،ارن  ميد عأل  في  اإلسالم وجمُ لد أهل الُلم يدرو  هدذال وبُدض 

 لمةيددر هللا؟  فدد ب: لددا هدد  هددذا  يمدديد لكيددف  حلددف مددال الق ل سددمُ الحلددف  فدد ب: هددذا ِفددر  لددد
 اليميد.وإ ما  مفص  لأله لا  مفص  م لوالحلف لألُف 

 طالب:.........
 يد؟أ

 طالب:.........
  هللا. -ععا وجلا –الحلف حفيفة ماهلل 
 طالب:.........

  ُم.
 طالب:.........

 الحكم لا حكمه حكم اليميد كالحلف مال الق.
 طالب:.........

ى ا كا  قص   الحر والمألُل والمدذهد لُدروفل  مه ل  ،ت   ذال  وه لاالم في  اإلسالم لُروف
 جمه ر أهل الُلم يم قُ  ه.و 

 طالب:.........
 ال  ست يُ وال ها.  هللا لا اام  ي  تاول لُتم ن 

 طالب:.........



 

 

 
 

16 

 ( 1)األ ضرررررريةشررررررر اترررررررر اخلر ررررر  كتررررررا    

 

 

16 

 قص ؟ 
 طالب:.........

 ى ا قص  لا كا  قص   الحر والمألُ.
 طالب:.........

 أعرم لد كل فدي ل  دإ ا كدا  ال دالق أعردم عألد   لدد -جلا وعال–اهلل أ  المسلم  مُرم هللا 
 هذا لشكلة.       الحلف ماهلل 

 لا  محلاف مةير هللال لا يؤلر مشر ." ا إن كان الحالف كافرً "
ــ يقــال لــ : إال  نــ " ــه اإن كــان  هووي  ضددر الأللددي  ستح" ي: وهللا الــذ   نــزل التــوراة علــى موســىق 

 إن " المف س عأل  ل والكتداع المفد س عألد   أطألدا  اليمديدل  يحصدل عألد   فدي  لدد التدراال وكدذل 
 ".ا قيي ل : قي: وهللا الذ   نزل اإلنجيي على عيسىكان نصراني  

 ا  صدرا ي يد هدذ "فوا فيهال   نن كان لهم مواضع يعظمونهاه  يتقون  ن يحلفوا فيها كاذبين ح  "ف
أليسدةي و مذهد مه ىلد  ك ل"قي: وهللا الذ   نزل اإلنجيي على عيسى" واتجهت عليه  ميدل وقيل له

ى ا كددا   -عليدده الصددالن والسددالم–و تفددي اليمدديد  يهددال كمددا  حلددف عألد  لأللددر الأللددي ه ده  مُرمهددال 
نن كان "فلد المسلميدل هل  ف ب:  ذهد مه ىل  الكأليسة  مُرمها و حلف عأل ها؟ لفتض  كالله 

أو فخأ لد عملاا  ؟ي  ُرم  ها غير لُا  همتلهم لد الم اضُ ال لا ا" لهم مواضع يعظمونها
   تي  حلف عأل  ؟ لا   يُه. لعال  أو ال  الفل ر  ُرم قلر 
 طالب:.........

عل  قص   ى  كا   فصد  الرهدار  هد   هدارل وإ  كدا   فصد  ال دالق  هد   دالقل وإ  كدا  ال 
ّ   } فص  فيًئا  ه   ميد  ّ   َقـ} طدم قداب: [1التحـريم:] {َيا َ  َُّها الن ب ـيُّ ل ـَم ت َحـر  م  َمـا َ َحـي    ََ ْد َفـَر

ك مْ  ل َة َ ْيَمان  رحمه –ما ية عشر ق اًل ط -رحمه هللا–والمس لة  كر  يها الفر لي  [2]التحريم: {َلك ْم َتح 
 ُليه  ميأله. ه  ى ا كا   فص  اليميد  -هللا

 طالب:.........
 تحكم عليه مه؟ وال  م .  ما االت جيه ويرل لكد ى ا وقُ 

  هللا للِ  عل  لحم .
 


